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Desde o surgimento da Psicologia como disciplina na primeira metade do século 

XX, o foco da intervenção tem sido basicamente o clínico. Todavia, o campo de ação do 
psicólogo encontra-se em expansão e são cada vez mais reconhecidas na academia e nos 
espaços de trabalho novas demandas de atuação. Essas demandas requerem uma 
fundamentação teórico-epistemológica e considerações voltadas para a 
interdisciplinaridade. Sendo assim, a Psicologia Social apresenta-se como uma 
disciplina que oferece um espaço de reflexão sobre a atuação do psicólogo, bem como 
sobre as suas formas de intervenção. (TRAVERSO-YÉPEZ, 2008). 

A Psicologia Social (PS) é uma ciência que articula saberes das áreas 
psicológicas e sociológicas, num contínuum indivíduo-sociedade. Os temas em 
psicologia social são diversos, desde que seja considerado o aporte metodológico da 
interface individual-social, sendo este inserido no nível de análise das relações sociais 
(Santos, 2006). Desse modo, a PS construiu-se como uma disciplina em que tem 
refletido a grande variedade de enfoques teóricos, epistemológicos e metodológicos, 
caracterizando-a como uma área do conhecimento psicológico plural.  

Retrocedendo-se historicamente, pode-se mencionar a forte influência do 
positivismo na reflexão das ciências sociais em geral, como também na PS. Enfoques 
psicológicos e sociológicos deram origem às idéias da PS. As reflexões sobre as 
relações entre o indivíduo e a sociedade começaram juntamente com as do pensamento 
filosófico. Contudo, a PS como disciplina científica de forma sistemática surgiu por 
volta da segunda metade do século XIX, quando ocorria a consolidação da psicologia e 
sociologia como disciplina científica e as discussões entre ambas. (FARR, 2001; 
SANTOS, 2006). 

Dentre as questões teóricas que influenciaram o surgimento da PS podemos citar 
o positivismo de Comte, a sociologia de Durkheim, a teoria dos instintos de McDougall, 
a Volkerpsychologie (Psicologia dos Povos) de Wundt, o estudo da imitação de Gabriel 
Tarde e o interacionismo simbólico de Mead, cujas aplicações deveriam ocorrer nas 
ciências sociais, especialmente na PS. (KRUGER, 2006; FARR, 2001; SANTOS, 
2006). 

A hegemonia da Física Social de Augusto Comte era predominante na época e 
tinha como objetivos não só descrever os processos de desenvolvimento da atividade 
científica, mas elaborar também uma proposta normativa com a pretensão de ditar os 
critérios que as diferentes disciplinas científicas deveriam seguir. (ÁLVARO; 
GARRIDO, 2006; SANTOS, 2006). 

Augusto Comte propôs a perspectiva positivista como a maneira mais adequada 
para a compreensão dos fenômenos, servindo também como instrumento de análise dos 
problemas do conhecimento. Para esse autor, apenas poderia ser denominado 
conhecimento científico aquele que utilizasse seu método – o positivismo. 
(MICHENER; DELAMATER; MYERS, 2005). 

Desse modo, suas idéias colaboraram fortemente para o desenvolvimento das 
ciências sociais. A idéia de que era necessário cumprir os requisitos de cientificidade do 
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positivismo levou muitos cientistas sociais a imitar, sem criticar, o modelo das ciências 
naturais, o que incidiu significativamente no desenvolvimento tanto teórico quanto 
empírico alcançado durante essa etapa. (ÁLVARO; GARRIDO, 2006). 

Do ponto de vista teórico, até por volta dos 1930 e 1940, a psicologia desse 
período se desenvolveu atrelada à sociologia, ao positivismo lógico e ao Círculo de 
Viena. Posteriormente, a PS começou a se aproximar da Psicologia, principalmente, 
com a introdução de correntes teóricas como a gestalt com os estudos de Kurt Lewin e a 
teoria de campo. (PEREIRA, 2006). Na década de 1930, foram decisivos para a 
orientação metodológica os trabalhos experimentais realizados por psicólogo norte-
americanos e Lewin, que se encontrava nos EUA desde 1932. Lewin foi responsável 
pela teoria de campo, baseada em conceitos extraídos de topologia e das ciências. 
(FARR, 2001). 

Em termos gerais, Rodrigues (2000) afirma que a PS é uma ciência e seus 
achados podem ser utilizados na resolução de problemas sociais que se fazem presentes 
nas relações interpessoais, apesar de esta área do conhecimento ser composta pela 
pesquisa básica (avanço teórico) e aplicada (aplicação do conhecimento para mudança 
social). 

Na atualidade, pode-se afirmar que a PS possui dois paradigmas dominantes: o 
Europeu (PSE) e a Estadunidense (PSA), que norteiam as pesquisas e intervenções 
psicossociais. A primeira visão (Européia) trata do ser humano como um produto 
histórico-cultural e busca entender as relações intergrupais. Por outro prisma, a 
psicologia norte-americana preza por uma visão mais focada no indivíduo e suas 
relações interpessoais na vida em sociedade. (JESUÍNO, 2006; PEREIRA, 2006). De 
acordo com Jesuíno (2006), a PSE, diferentemente da PSA, possui uma maior 
preocupação com os problemas relativos aos conflitos e papéis sociais inerentes às 
interações intergrupais, de modo que essa poderá desempenhar uma mudança na relação 
indivíduo e sociedade. 

Na América Latina, a Psicologia Social surgiu a partir do descontentamento e 
insatisfações dos psicólogos sociais acerca dos paradigmas europeu e estadunidense. 
Assim, a idéia inicial foi a elaboração e construção de uma forma de fazer uma PS 
comprometida sócio-histórico e politicamente com os problemas psicossociais latino-
americanos. Todavia, como essa perspectiva surgiu na década de 1970, época em que se 
viviam os movimentos de resistência e oposição às ditaduras militares que tinham 
chegados ao poder com o apoio dos EUA, a PS entra em crise ao assumir uma dimensão 
política. (ÁLVARO; GARRIDO, 2006). 

De acordo com Martín-Baró (2009) a PS latinoamericana seria amparada num 
tripé: o epistemológico que questiona os critérios de cientificidade comumente 
utilizados para legitimar o conhecimento; o conceitual que concerne em repensar a 
especificidade do homem latino-americano e seus interesses sociais e, por último, a 
prática, que diz respeito ao fazer científico e profissional frente aos problemas sociais 
latino-americanos. 

Como destaca Lane (2002), a PS latino-americana possui como característica 
principal resgatar o homem enquanto ator social, sendo um participante ativo no seu 
meio ambiente, sendo um agente transformador da sua história e de sua inserção 
psicossocial. 

Na perspectiva de Spink (2003), é necessário não apenas abandonar o enfoque 
centrado nos indivíduos a-históricos e a-sociais (indivíduos em abstrato) da Psicologia 
Social mais tradicional, mas atentar para a interação humana e as práticas discursivas 
que geram espaços de reflexão sobre a construção do conhecimento. Nessa dinâmica, 
articulam-se aspectos individuais e sociais em permanente interdependência sinérgica.  
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Destaca-se dessa forma, que os interesses intelectuais e socioculturais que 
permearam o desenvolvimento da psicologia social desde o início foram diversos, 
quando não contraditórios. Há, portanto, muitas divergências entre os desenvolvimentos 
teóricos, ficando difícil falar apenas de uma Psicologia Social. Torna-se mais fácil se 
fazer referência a várias correntes teóricas e metodológicas na disciplina e concebê-la 
como um conjunto de saberes sobre a construção social da subjetividade humana. 
(CRESPO-SUAREZ, 1995).   

Nesse continuum, o desenvolvimento da Psicologia Social da Saúde se acentuou 
a partir da década de 80 no Brasil, quando os primeiros textos da disciplina começaram 
a aparecer. Um dos aspectos responsáveis pelo seu desenvolvimento foi o aumento 
populacional e maior expectativa de vida, que acarretaram como efeito colateral um 
maior índice de doenças crônicas entre na população. Esse fato gerou o aumento dos 
serviços de saúde e o reconhecimento crescente entre seus profissionais da relevância da 
atenção psicológica nesses serviços, bem como a consideração dos aspectos 
socioambientais influenciando o processo saúde-doença. (TRAVERSO-YÉPEZ, 2008).  

A crítica ao modelo hegemônico biomédico juntamente com as evidências 
científicas sobre as influências dos aspectos socioambientais e psicossociais no processo 
de adoecer forneceram alicerces para a incipiente Psicologia da Saúde se aliar ao 
modelo biopsicossocial. (ENGEL, 1977). A partir de então, a maioria dos textos da 
Psicologia da Saúde, na perspectiva clínica, apontam para o modelo biopsicossocial, 
referindo-se a ele sempre como a “interação de fatores biológicos, psicológicos e 
sociais”.  

Spink (2003) destaca a dupla interface da psicologia com a saúde, tanto como 
prática ou campo de atuação da clínica, como também como metateoria contribuindo 
com as demais disciplinas no cenário interdisciplinar das práticas de saúde. Essa 
metateoria colabora para a compreensão dos processos de geração de sentido sobre a 
dinâmica saúde-doença e as formas de intervenção.   

Neste sentido, a Psicologia Social constitui-se como um espaço de reflexão 
sobre o universo simbólico permeando as práticas relacionadas com o processo saúde-
doença, bem como as formas de intervenção correspondentes. A psicologia social 
aplicada ao campo da saúde considera como objeto de estudo o universo simbólico que 
perpassa a experiência do usuário/cliente, dos profissionais e dos demais atores sociais 
nos sistemas de cuidado da saúde, bem como na instituição como um todo. Os 
significados, idéias e valores que usamos para interpretar e processar nossa experiência 
cotidiana fazem parte de espaços simbólicos conformados pelas instituições na 
sociedade da qual fazemos parte. Contudo, a forma como cada indivíduo processa esse 
universo simbólico é sempre uma re-criação subjetiva idiossincrática.  

Por esse motivo é que, apesar da marcante presença do modo hegemônico de 
fazer saúde, o encontro da pessoa com uma demanda de saúde é sempre um espaço 
aberto para a ação e para novas possibilidades de práticas.  

Igualmente, acredita-se que a psicologia social relacionada com o trabalho em 
saúde traz à reflexão a dinâmica dialógica entre usuário e trabalhador. Essa relação 
dialógica envolve trazer à tona a noção de auto-reflexividade, no sentido de pensar nas 
conseqüências sociais de nossas ações e práticas sociais para a sociedade. 

Considera-se, dessa forma, que a temática da psicologia da saúde merece ser 
destacada, devido à sua influência na vida social da população e na conformação de 
suas subjetividades, no que tange o bem-estar físico e emocional de cada um. 

Situar a psicologia da saúde dentro da perspectiva da Psicologia Social tomada 
em termos mais amplos, e não restringi-la aos marcos de (mais) uma especialização, 
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parece-nos possibilitar ao profissional, uma apreensão mais efetiva do processo saúde-
doença em sua dimensão social.  

Considera-se que uma psicologia social preocupada com o contexto em que se 
insere é marca fundamental desta ciência, por isto a relevância de articular discussões 
que possibilitem, em um sentido mais amplo, eliciar esforços para a promoção da 
psicologia social que nós, a nova geração de pesquisadores nordestinos, desejamos 
construir e refletir conjuntamente. Neste sentido, é importante conhecer como se 
encontram na atualidade as atuações pesquisas e intervenções da PS no âmbito de 
universidades federais nordestinas, com o intuito de apresentar um panorama geral desta 
área do conhecimento que ocupa um espaço privilegiado de destaque na Psicologia 
Brasileira. 

Desse modo, essa mesa redonda tem por objetivo apresentar as nuances 
inerentes à evolução desta área do conhecimento psicológico abordando experiências no 
âmbito do ensino e da pesquisa em diferentes universidades nordestinas. 

 
 

AS VIVÊNCIAS DA PS EM SOLO PIAUIENSE 
O curso de Psicologia na Universidade Federal do Piauí - UFPI foi implantado 

no ano de 2006 inserido no Programa de Expansão das universidades públicas 
brasileiras realizado pelo SESU- Secretária de Ensino Superior do Ministério da 
Educação. Salienta-se que o curso começou, de fato, a funcionar no primeiro semestre 
de 2007. O curso de graduação da UFPI esta ancorado em duas ênfases principais: 
Psicologia e Processos Psicossociais e Psicologia Clínica. 

A PS no âmbito da UFPI, no Campus de Parnaíba, Piauí, ainda é recente, de 
modo que nesta história embrionária vem se construindo uma identidade desta 
disciplina atrelada aos aspectos sócio-históricos piauiense. Assim, devido a formação 
inicial de seus docentes serem respaldos na PS, o curso tem, ao longo desses 3 anos, 
construído uma identidade e especificidades desta área alvissareira na realidade 
piauiense. 

Dentro das disciplinas que possuem ligação direta com a OS, os alunos têm a 
oportunidade de cursar Psicologia Social I e II, Psicologia Comunitária, Psicologia 
Ambiental, Processos Grupais I e II, sem mencionar as outras que podem e são 
correlatas a uma visão dos aspectos psicológicos inseridos num contexto sócio-cultural 
e histórico. 

O curso de Psicologia do Campus de Parnaíba na UFPI possui um grupo de 
pesquisa dentro da base de Diretórios de Grupos de Pesquisa do CNPq que foi 
idealizado em 2007, assim denominado de Psicologia e Processos Sociais tendo como 
líderes os Professores Ludgleydson Fernandes de Araújo e Denis Barros de Carvalho, 
tendo ainda os Profº Walter Firmo de Oliveira Cruz e a Profª Algeless Milka Pereira 
Meireles da Silva, com a participação de vários discentes de Psicologia desta 
universidade. Este núcleo de pesquisa funciona com as seguintes linhas de pesquisa: 
Fragilidade em Idosos Brasileiros; Psicologia do Desenvolvimento e práticas 
educativas; Psicologia e Educação Ambiental no Brasil; Subjetividades 
Contemporâneas e Atenção Psicossocial em Saúde Coletiva. 

A formulação/implementação de cursos de pós-graduação lato e Stricto sensu no 
âmbito da PS é algo que virá num futuro considerável, posto que, como todo curso 
ainda embrionário, necessitará de recursos humanos qualificados para tal, ou seja, um 
número significativo de professores doutores, bem como um aparato estrutural para 
viabilizar meios adequados para elaboração de monografias, dissertações e teses.   
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Ao longo dos anos, esse grupo tem produzido livros, capítulos de livros, artigos 
científicos em revistas de boa reputação nacional e internacional, também com a 
realização de intervenções em comunidades, fazendo com que esta área possa construir 
sua identidade e interesses no âmbito da pesquisa psicossocial. 

Verifica-se que esta área do conhecimento cada vez mais tem ganhado espaço na 
comunidade piauiense e nordestina nas diversas áreas de atuação do profissional 
psicólogo, bem como tem mantido interface que as outras áreas do conhecimento 
psicológico. Ressalta-se uma maior participação de pesquisadores na realização de 
pesquisas na área de psicologia social. 

 
 

AS VIVÊNCIAS DA PS EM SOLO POTIGUAR 
A psicologia no Rio Grande do Norte ainda apresenta-se como uma atividade 

profissional em busca do reconhecimento público e de consolidação no mercado de 
trabalho, a julgar pelos estudos realizados nesse Estado. Esses estudos delineiam o 
índice de preferência dos psicólogos pela atividade no campo ampliado da saúde (68%), 
no consultório particular (39%), nos órgãos vinculados às secretarias de saúde (18.6%) e 
7,5% em hospitais. (YAMAMOTO; SIQUEIRA; OLIVEIRA, 1997; YAMAMOTO; 
CUNHA, 1998). Assim, verifica-se que no Rio Grande do Norte o campo de ação do 
psicólogo apresenta uma tendência a voltar-se para o campo da saúde.  

Ressalta-se também a importância do incentivo às pesquisas em psicologia na 
área da saúde coletiva e/ou saúde pública, uma vez que o trabalho psicológico pode 
servir de facilitador de contextos de re-significação favoráveis ao desenvolvimento da 
autonomia das pessoas. O curso de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte foi criado em 1976 e possui um programa de pós-graduação em Psicologia 
Social. As linhas de pesquisa marcantes no mestrado e doutorado na UFRN são a 
Psicologia Social da Saúde, Psicologia Hospitalar e Psicologia Ambiental. Atualmente, 
os professores Magda Dimenstein, Isabel Cunha, Osvaldo Yamamoto e José Pinheiro 
coordenam projetos de pesquisa nesses campos.  

Esses professores vêm produzindo livros, capítulos de livros, artigos científicos 
em revistas de boa reputação nacional e internacional, no intuito de ganhar espaço e 
consolidar o mercado de trabalho na área da psicologia social e da saúde. Na avaliação 
conduzida pela CAPES o Programa de Mestrado obteve conceito “4” e o de Doutorado 
conceito “5”. Atualmente, o programa é reconhecido em âmbito nacional e 
internacional, mantendo uma política de intercâmbios e de abertura de suas produções a 
nível internacional. O intercâmbio, no caso da UFRN em países europeus como 
Portugal, Espanha, Suíça e Alemanha e em países americanos como Canadá e México, 
além de fortalecer os vínculos interinstitucionais, propicia uma maior divulgação dos 
trabalhos realizados no Brasil.     

Acredita-se, assim, que a produção de conhecimento psicológico e a formação 
de pesquisadores no campo da Psicologia Social respondem a demandas da atualidade e 
necessidades indiscutíveis, enfatizando o caráter multifacetado que a psicologia pode 
apresentar no cenário atual. 

 
CONSIDERAÇOES FINAIS 

Constatou-se que a PS diz respeito a uma área estratégica do conhecimento 
psicológico, tendo em vista a interface com diversas áreas científicas e com as 
intervenções nas políticas públicas na sociedade contemporânea. 

Esta mesa redonda buscou, dessa forma, demonstrar as vivências da PS em duas 
universidades da Região Nordeste, pautadas no tripé: ensino, pesquisa e extensão. 
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Nesses contextos, pode-se visualizar que a PS, não muito diferente da realidade 
brasileira, tem desempenhado um importante papel na elucidação e implementação de 
mecanismos psicossociais com o intuito de melhorar/compreender as relações inter e 
intragrupais da vida cotidiana.  

Verificou-se que as práticas psicossociais pautam-se em suas inserções sócio-
culturais e políticas de modo a apresentarem influências diretas no surgimento de 
programas de pós-graduação (lato e stricto sensu), bem como permitido interface direta 
com diversas áreas do conhecimento psicológico. Observou-se que as práticas 
psicossociais da UFRN já se encontram significativamente estabelecidas, devido aos 
aparatos de recursos humanos (professores doutores) e estrutura física, que contribui 
para uma identidade do conhecimento psicossocial bastante solidificada. Por outro lado, 
a UFPI possui ainda uma curta história da PS, apontando um longo caminho a ser 
traçado dentro do conhecimento psicossocial. 
 Deste modo, essa reflexão, sobretudo, visa apresentar para estudantes e 
profissionais desta área a situação atual do ensino e pesquisa de algumas universidades 
do Nordeste Brasileiro, de modo a contribuir para o avanço na área de psicologia social 
nesta região.   
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